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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

chtěl bych vám takto popřát za zastupitelstvo města i za sebe k blížícím se vánočním a novoročním
svátkům všechno nejlepší. Hlavně pevné zdraví, spokojenost a klidné prožití svátků v kruhu rodiny,
přátel.
Jsme zase o rok starší a o rok dál. I když uplynulý rok nebyl jednoduchý, lecos se povedlo a až
ho budeme deﬁnitivně hodnotit, domnívám se, že bude patřit k těm úspěšným. Uvidíme už brzo.
S koncem roku přichází zamyšlení nad rokem příštím. Na co se zaměřit, jaké priority zvolit.
Rádi bychom pokračovali v obměně veřejného osvětlení a přechodu na bezdrátový rozhlas. Po
dlouhých jednáních se podařilo zmenšit ochranné pásmo vodního zdroje v Záhosticích pro Novou
Ves a Turovec a získat stavební povolení pro ČOV Záhostice. Chtěli bychom tak zahájit její výstavbu.
Máme připravenou výstavbu recyklačního dvora s kompostárnou a požádali jsme o dotaci na jeho
výstavbu. Nejde o nic převratného, jen bychom chtěli
uvést odpadové hospodářství do dnešních parametrů
vybavení. Pokud budou prostředky rozpočtu stačit,
dojde i na doplnění sportovního areálu na předměstí
o vodní fontánu, kde se budou moci nejmenší občánci
Chýnova brouzdat ve vodě. Dostaneme-li souhlas
Jihočeského kraje k výstavbě chodníků v Tyršově ulici
(jde o majetek JčK), rádi bychom propojili stávající
část chodníků až do Luční ulice k žel. přejezdu. K těmto
větším akcím je třeba počítat se spoustou drobnějších,
s provozem všech součástí města. Škola, školka, vodovod,
kanalizace, ČOV, hřbitov, VO, veřejný rozhlas, les,
odpady, byty, veřejná zeleň, údržba majetku, sportovní
areály, doplnění chybějících komunikací, chodníků, ale
i provoz úřadu, knihovny, sociálních služeb, Chýnovské
majetkové apod.
Nelze dopředu plánovat zcela přesně každou
jednotlivost, snažíme se však co nejvíce reagovat na
podněty, které život přinese. Vítáme proto všechny
informace od vás, našich spoluobčanů, jaké potřeby
máme řešit, i když ne se vším si dokážeme poradit.
Přes určitou stagnaci řádných příjmů města mohu
konstatovat, že se dobře vyrovnáváme s jeho závazky a že naše zadlužení je minimální (cca 3,24 mil.
Kč k 31. 10. 2012) a jen letos pokleslo o 2,36 mil. Kč, které jsme uhradili splátkami úvěrů za bytovou
výstavbu, nákup budovy Chýnovské majetkové a provozního úvěru, což nám dává dobrou startovací
pozici do příštího roku. Přivítejme tedy nový rok optimisticky a věřme, že jej dobře zvládneme.
Mgr. Pavel Eybert - starosta

S přáním všeho „nej“ do nového roku 2013
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
Zasedání Zastupitelstva města Chýnova
se konalo 30. 10. 2012 v jídelně restaurace
Na Radnici. Na jednání zastupitelstva bylo přítomno
13 zastupitelů a dva byli řádně omluveni.
Starosta města přivítal všechny přítomné a přednesl
návrh programu. Prvním bodem programu byly
zprávy o činnosti rady, výborů a komisí. Přednesli
je starosta, předsedové výborů a komisí. V druhém
bodu projednalo a schválilo zastupitelstvo věcný
záměr rozpočtu na rok 2013 v rozpočtovém rámci
příjmů a výdajů v celkové částce 40 295 299,-Kč.
Dále zastupitelstvo projednalo předložený Místní
program obnovy venkova města Chýnov na období
2013 – 2017 a s předloženým programem vyslovilo
souhlas.
V bodě nákupy a prodeje seznámil předseda
ﬁnančního výboru zastupitele s návrhem kupní a
směnné smlouvy na pozemky mezi soukromými
osobami a městem Chýnov v Záhosticích a s návrhem
na koupi pozemků pro budoucí komunikaci a sběrný
dvůr, zastupitelé s těmito návrhy souhlasili.
V bodu informace starosta seznámil zastupitelstvo s právě probíhajícími pracemi ve městě, výstavbou
komunikací Vášova, Na Lipici, Okružní a od hřbitova ke škole, opravou kamenného kříže na Lipici,
zateplováním hasičské zbrojnice Chýnov, včetně výměny oken, vrat a topení, výměnou sloupů a svítidel
veřejného osvětlení, výstavbou jímky před přečerpávací stanicí odpadních vod a úpravou okolního terénu
v Záhosticích, odkanalizováním hasičské zbrojnice v Kloužovicích, výstavbou dětského hřiště ve Velmovicích,
vnitřními úpravami bývalé školy v Dobronicích, výsadbou stromové aleje u fotbalového hřiště a informoval
o stavu žádosti o dotaci na Recyklační dvůr a kompostárnu i s uskutečněnými kulturními a sportovními
akcemi v Chýnově.
Zástupce ředitele Základní školy Chýnov informoval zastupitelstvo o velmi zdařilém koncertu na podporu
hnutí Na vlastních nohou – Stonožka a dalších akcích pořádaných školou. Zastupitelstvo ještě projednalo
rozpočtovou změnu č. 13 roku 2012 a schválilo ji tak, jak byla předložena.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno schválením usnesení. Příští zasedání zastupitelstva proběhne 18. 12.
2012 v 19 hodin v jídelně restaurace Na Radnici.
Za Zastupitelstvo města Chýnov Jan Pistulka, místostarosta

Opravený kříž na Lipici (nahoře), nová silnice od školy ke hřbitovu a hřiště ve Velmovicích
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ŠKOLNÍ INFORMATORIUM
Školní rok 2012/2013 byl na Základní škole Chýnov, okres
Tábor zahájen se 367 žáky v 18 třídách. Jeden žák plní
povinnou školní docházku ve škole mimo území České
republiky, je naším kmenovým žákem, ale není zahrnut
v celkovém počtu. Ve všech třídách bylo dle zahajovacího
výkazu integrováno celkem 14 žáků, kteří pracují podle
individuálních vzdělávacích plánů. Základní školu
navštěvují čtyři cizinci (2x Slovensko, 2x Ukrajina).
Ve školní družině je zapsáno 175 žáků, ve školním klubu
90 žáků.
Co vše se nám v 1. čtvrtletí nového školního roku
podařilo:
• Podali jsme žádost o grant z Programu švýcarskočeské spolupráce Švýcarsko-český deník (aneb postřehy
švýcarských a českých žáků z regionů, kde žijí). Podaříli se nám získat grant, chceme realizovat výměnný pobyt
žáků obou zemí. Celkové náklady subprojektu činí
217 000,-Kč, požadovaný grant je 184 450,-Kč, spoluúčast
32 550,-Kč (15%) zaplatí náš zřizovatel město Chýnov.
• Naše škola je již řadu let zapojena do humanitárního
hnutí „Hnutí na vlastních nohou“, které nese logo
„Stonožka“. Toto hnutí významně spolupracuje s Armádou
ČR. Naše „stonožkové děti“ se snaží získat co nejvíce
ﬁnančních prostředků, které jsou pak prostřednictvím
hnutí a Armády ČR předávány na pomoc dětem ve válkou
postižených oblastech. V rámci tohoto hnutí každoročně
pořádáme „Stonožkový týden“. Celá škola se vždy
promění v „cukrárny, kavárničky i restaurace s rychlým
občerstvením“. Velké poděkování patří třídním učitelům,
ale i rodičům žáků, protože maminky připravují řadu
sladkostí. Novotou letos například bylo, že děti shrabaly
hráz rybníka pana Štěpána Hladíka z Hartvíkova a
vydělaly si 2200,-Kč. Dále například děti vyráběly rámečky
pro fotograﬁe a obrázky květin a stonožek a prodejní výstava

proběhla internetově. Krásným zakončením celého týdne
pak byl „Stonožkový koncert“, který připravili učitelé se
svými žáky. Koncertu se zúčastnila i paní Běla Gran Jensen,
prezidentka Hnutí na vlastních nohou, a zástupce armády
pan Jan Procházka. Oba dva velice chválili naše děti, učitele
i jejich rodiče za obětavost a nadšení. Na závěr koncertu
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pak paní Běla převzala symbolický šek na 33 507,- Kč, právě
tolik jsme odeslali na konto humanitárního hnutí.
• Uskutečnili jsme poznávací zájezd do Anglie pro vybrané
žáky 8. a 9. ročníků s tématem „Cestujeme za poznáním
Londýna a staré dobré Anglie“.
• Prostřednictvím Mgr. Martiny Králové a PPP Tábor se
podařilo provést profesní testy pro žáky 9. ročníků.
• Účastnili jsme se okresní přírodovědné soutěže Poznej
a chraň a obsadili – mladší žáci (6. a 7. ročník): 1. místo
(Křížová Monika, Stejskalová Zdena, Farová Michaela), 2.
místo (Hladík Jan, Hes Jakub a Jan), 3. místo (Čiháková
Adéla, Papežová Monika, Zywczoková Anežka), 4. místo
(Maršíková Eliška, Bednářová Karolína, Macháček Tomáš).
V kategorii 8. a 9. tříd 2. místo (Kulík Josef, Zadražil Filip,
Kořínek Jiří). V kategorii nejmladších 3. místo (Hesová
Barbora, Voigt Mathias, Hanousková Zuzana). Za 1. místo

žáci přivezli putovní pohár.
• V Týdnu knihoven žáci I. stupně navštívili MěK a
besedovali se Štěpánkou Jiráskovou, pro žáky II. stupně
Daniela Velasová zajistila besedu se šéfredaktorem
ABC.
• Žáci 4. ročníků se společně se školní družinou zapojili
do celorepublikové kampaně Celé Česko čte dětem. Děti
si umění naslouchat osvojují nenásilnou formou. Knihy
vyvolávají myšlenky a emoce, podporují psychický
rozvoj dítěte, posilují sebevědomí. Předčítání trénuje
paměť, zlepšuje soustředění a uklidňuje. Po čase se stává
zábavou, rozvíjí smysl pro humor a přináší všeobecné
znalosti. Děti se na čtení těší, každý den si poslechnou
kousek příběhu, který jim je hlasitě předčítán asi 10 až
20 minut. Kampaně děti současně využily na charitu
Čtení pomáhá. Záměrně si vybírají k hlasitému čtení
knihy, které jsou uvedeny v rámci této humanitární
akce. Projekt rozdělí každoročně 10 milionů korun na
dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou
právě čtenáři. Za každou přečtenou knížku ze seznamu
na stránkách organizace získá čtenář kredit 50,- Kč, který
může věnovat na jeden z nominovaných dobročinných
projektů. Finanční odměnu si tedy nemůžeme vyzvednout v
hotovosti, ale věnujeme ji prostřednictvím stránek někomu,
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kdo potřebuje pomoc.
• Reprezentovali jsme školu ve sportovních soutěžích.
V soutěži Večerní běh Táborem získali 1. místo Hesová
Barbora (3. třída), Staněk Matyáš (4. třída); 2. místo Petrů
Aneta (2. třída), Šimák Michael (5. třída) a Hes Jakub (7.
třída); 3. místo Bednářová Karolína (7. třída), Svěchota
Lukáš (3. třída), Sumerauer Radek (5. třída). V okresním
přespolním běhu obsadila 1. místo Hesová Barbora a 2.
místo Šedivá Denisa. Družstvo ve složení Hesová Barbora,
Havlíková Monika, Lovíšková Tereza získalo celkově 3.
místo
• Uspořádali jsme Memoriál Tomáše Havla, přespolní
štafetový běh na počest našeho bývalého žáka (4. 10.
2012).
• Žáci Štěpán Hladík a Pavel Hladík pod vedením paní
učitelky Kuchařové připravují práci na 7. žákovskou
ekologickou konferenci základních škol do Prahy.
• V rámci volby povolání žáci 9. tříd navštívili ÚP v Táboře,
dále jsme zorganizovali setkání žáků a rodičů 9. tříd se

zástupci středních škol, žáci 8. tříd navštívili výstavu
Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích.
• Podařilo se proškolit 12 žáků v okresním studijním
středisku ČČK v Autokempu Knížecí rybník (Sládková
Andrea, Papežová Monika, Čiháková Adéla, Hes Jakub
a Jan, Makovcová Adéla, Kadlec Matěj, Fialová Tereza,
Šimák Daniel, Zadražilová Sabina, Farová Julie, Zeman
Radim).
• Žákovská rada uspořádala sbírku na výcvik koní pro
hiporehabilitaci, děti prodávaly „bludiště s motivem
koníka“. Na hiporehabilitaci jsme odeslali 2 600,-Kč
• Nominovali jsme čtyři žáky na Talent roku 2012 (Olga
Bouchalová, Filip Zadražil, Jakub Hes, Petr Freitag).
V oblasti přírodovědně – technické získal 3. místo Jakub
Hes a v oblasti humanitní 3. místo Petr Freitag.
Za Základní školu Chýnov, okres Tábor
Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy

Z DOMOVA PRO SENIORY
Další číslo chýnovského občasníku opět přináší informace o našem domově seniorů. Klienti
si užívají zasloužený odpočinek, ale zároveň jim nabízíme celou řadu aktivit a činností, kterými
si mohou vyplnit pomalu ubíhající dny. Některé jsou pravidelné a neměnné, jiné zařazujeme
jako novinku. Všechny však mají jeden společný záměr – zpříjemnit klientům pobyt v našem
zařízení.
Mezi již tradiční akce patří mše, které se konají vždy první pátek v měsíci a nejinak tomu
je i v posledním čtvrtletí tohoto roku. Duchovní náplň těchto setkání bývá pro mnohé obyvatele
domova nejen živou vodou, přináší však i vzpomínky a ulehčení. Další pravidelnou nabídkou
bývá Videočajovna, která, jak už napovídá název, v sobě spojuje konzumaci lahodného nápoje
i „kulturní potravy“– na přání zařazujeme ﬁlmy pro pamětníky, které evokují doby dávno
minulé a jejichž laskavý humor dokáže prozářit odpolední siestu. Nezahálejí však ani ruce
našich klientů. Místní mateřská škola pro ně každý měsíc připravuje tvořivou pracovní dílnu,
jejímž výsledkem bývá nejen krásný výrobek, ale i dobrá nálada a potěšení seniorů z návštěvy
nejmenších obyvatel našeho města. Po každém společném dopoledni zdobí pokoje obyvatel
domova dekorace, na jejichž výrobě se, společně s dětmi, podíleli, ať již jsou to obrázky, korále,
bramboroví ježci, podzimní strašáci, záložky do knihy apod. Je až dojemné sledovat pracovní
úsilí všech zúčastněných, doplněné zpěvem známých písniček nebo deklamací lidových říkadel,
které přenášejí starší tvůrce do časů jejich mladosti.
Kulturní prožitek jiného druhu přinesla klientům říjnová návštěva divadelního představení
v Pacově, všemi očekávané a oblíbené bývají i pravidelné oslavy narozenin, které zařazujeme
vždy v závěru každého kalendářního měsíce. Měsíc listopad nabídl, vedle stálých akcí, i další
výlet do již zmiňovaného Pacova, tentokrát na Ples seniorů, který každým rokem pořádá tamní
DS. Přátelské setkání, posezení i tanečky za doprovodu kapely Božejáci byly pro naše klienty
obrovským zážitkem, na který budou určitě ještě dlouho vzpomínat.
Předvánoční čas zpříjemní klientům krásná výzdoba celého areálu, na které se někteří
budou sami podílet, mírně „strašidelné“ čertovské rojení, pečení vánočního cukroví, účast na
programech dětí z mateřské školy či jiných pozvaných hostů a návštěvníků. A pak už všechny
čekají koledy, vůně purpury i pravá vánoční atmosféra.
S našimi seniory si popřejeme klidné vánoční svátky za necelý měsíc. Vám, čtenářům
občasníku, posílám přání pohody, radosti a štěstí již v tomto vydání - krásné Vánoce všem.
Za DS Chýnov Andrea Kadlecová
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY: „Na svatého Martina, kouřívá se z komína ...“
Sloupce dýmu nad střechami domů každoročně signalizují loučení s podzimem. Doprovodné smutné a mlhavé počasí
pranic neubírá na aktivitě dětí a pracovnic chýnovské mateřské školy. Denně, podle třídních vzdělávacích programů nebo
prostě jen na přání dětí, probíhají činnosti, které přinášejí radost i poznání všem zúčastněným. S velkou odezvou se u dětí
setkávají především ty nabídky, při kterých se snoubí tělesná aktivita s poznávacím procesem, velice oblíbené jsou hudebně
pohybové hry, tvoření z přírodnin a dalších materiálů, hry s říkadly a básničkami, sestrojování z konstruktivních stavebnic,
zábavné činnosti na rozvoj logického uvažování, či jen dětmi vymyšlené hraní si na „něco“.
Mateřská škola nepůsobí vůbec nostalgicky, smutně, jak by se od
právě probíhajícího ročního období očekávalo. Třídy i ostatní prostory
jsou, řečeno dětskou mluvou, „vykrásněné“ dekoracemi k tématu,
vliv podzimu je prostě patrný na každém kroku. Velice nás těší, že se
na výzdobě podílejí i někteří rodiče našich svěřenců. Všichni jsme tak
mohli obdivovat zajímavé výpěstky ze zahrádek, houbařící rodiny dodaly
ukázky svého snažení, na výstavkách našly své místo i záběry z rodinných
fotoalb. Děti myslely také na lesní zvířata a nashromáždily mnoho dobrot
v podobě žaludů a kaštanů. Ne všechny uvedené pamlsky však skončí
ve zvířecích žaludcích. Velké množství jich zůstalo ve škole a poslouží
k rozvoji matematických představ, k pracovním činnostem i smyslovým
hrám. Nejen přírodniny však slouží k výchovně vzdělávacím činnostem.
K získávání poznatků i volným aktivitám nabízíme dostatečné množství
pomůcek, knih a rozvíjejících hraček, které MŠ pravidelně pořizuje.
V době, kdy převzal vládu nad přírodou desátý pohádkový
měsíček, měly děti možnost vydovádět se na mobilním dopravním hřišti, které nám každoročně bezplatně zapůjčuje Dům
dětí a mládeže Tábor. Informace o dopravních předpisech přijaly děti velmi pozitivně i proto, že jim je přiblížil příslušník
policie z místního oddělení. Ten velmi bedlivě a s porozuměním dohlížel na motoristické začátky malých účastníků provozu.
V podzimním plánu akcí nemohly chybět tradiční pohádky, a tak děti v příběhu O kohoutkovi a slepičce získaly povědomí
o tom, že chamtivost a lakota se nevyplácí. Kočičí pohádka zase upozornila na důležitost vzájemné pomoci a ukázala i na
talenty z řad našich dětí, které si vyzkoušely první herecké etudy. Nejstarší žáčci MŠ se rovněž pravidelně zúčastňují setkání
s klienty Domova seniorů v Chýnově. Zábavné programy střídají rukodělná dopoledne, která přinášejí hodně radosti oběma
zúčastněným stranám. Bezprostřední kontakt se seniory pěstuje v dětech pocit sounáležitosti, ochotu naslouchat i potěšit a pro
klienty domova jsou určitě pohlazením po duši i zpestřením jejich pobytu.
V rámci zkvalitnění spolupráce mateřské školy a rodiny nabídla
MŠ výrobu vánoční dekorace z keramické hlíny, a tak si v jednom
z listopadových podvečerů mohlo 30 dětí užít společného tvoření se
svými nejmilejšími. Dobrá nálada, troška „dřiny“, zapojení fantazie a
především krásný citový vztah mezi účastníky akce bude ještě dále
korunován zážitkem, kdy hotový výrobek v podobě kapra, anděla,
komety nebo lesního zátiší zkrášlí vánoční tabuli.
I v posledním čtvrtletí roku pracují v MŠ zájmové kroužky, mezi
které patří keramika, taneční seskupení Atakáček a seznamování se s
anglickým jazykem. Všechny uvedené aktivity jsou, jako nadstandardní,
hrazeny rodiči. Děti, které se v těchto kroužcích nerealizují, nemusí
smutnit. Naše mateřská škola pro ně připravuje dostatek zábavných
chvilek i vzdělávacích programů, které jim, pevně doufám, přinášejí
dostatek radosti i poučení.
Školka je dobře připravena i na poslední kalendářní měsíc
letošního roku. Pro děti máme naplánovaný bohatý program, který jim zpříjemní čekání „na ježíška“. Slavnostně vyzdobenou
budovu provoní perníčky i chvojí na výrobu svícnů, připomeneme vánoční zvyky a obyčeje, sušení křížal a sváteční atmosféru
doladí koledy i vánoční písně, které s dětmi pilně nacvičujeme a rodiče je uslyší na předvánočním setkání v kulturním domě.
Jako každým rokem, tak i v tom letošním připraví děti z mateřské školy dárečky a přání pro svoje rodinné příslušníky, ale i pro
ty, kteří úzce spolupracují s naší mateřskou školou, pro ty, kteří nám pomáhají zkvalitňovat předškolní vzdělávání nejmenších
obyvatel Chýnova.
Všem, kterým záleží na „bezporuchovém“ chodu mateřské školy i vám, vážení čtenáři občasníku, přeji jménem svým
i jménem pracovnic mateřské školy krásné a klidné Vánoce v kruhu vašich nejbližších, pevné zdraví, pohodu a dostatek sil v
novém roce.
Helena Málková, MŠ Chýnov

MŠ bude ve dnech 27., 28., a 31. 12. uzavřena - provoz bude obnoven ve středu 2. 1. 2013

Občasník Chýnovska
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SDH CHÝNOV
Blíží se konec kalendářního roku a začíná se pomalu bilancovat. Je tomu tak i u hasičů,
kteří se už připravují na svou výroční valnou hromadu, na níž zhodnotí svou činnost za
uplynulé období. V současné době probíhá zateplování celé hasičské zbrojnice, výměna
oken, vrat, dveří a z elektrického vytápění na zemní plyn. Tato akce se podařila realizovat
díky dotaci od ministerstva ﬁnancí a přispění města Chýnov. O větších akcích, které
proběhly během roku, jsme vás informovali v minulých číslech občasníku a tak přináším jen malou statistiku
toho, co doposud u hasičů proběhlo. A protože je to poslední příspěvek v občasníku v letošním roce, před
krásnými svátky adventu, dovoluji si vám, občanům Chýnova, popřát jménem chýnovských hasičů klidné a
krásně prožité svátky vánoční v kruhu vašich nejbližších a do nového roku popřát hodně zdraví, štěstí a pohody,
a abychom se setkávali jen u dobré zábavy, kterou hasiči připraví v roce 2013, kdy si připomínají 135. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Chýnově.
Za SDH Chýnov Jan Pistulka
Statistika SDH Chýnov za rok 2012 (k 11. 11. 2012)
Požár
Technický zásah
6
Technická pomoc
Prověřovací cvičení
Kondiční jízda
Údržba techniky a výstroje
Údržba hasičské zbrojnice
Školení zásahové jednotky
Soutěže / příprava
Prezentace
Společenská činnost
Schůze
Různé

4

21
2
12
26
16
16
13/12
7
8
10
17

Požár skládky v Poříně

Požár:
travní porost u žel. přejezdu na Kloužovice
skládka Pořín
kůlna, stodola a střecha rod. domu v Radostovicích
kůlna, střecha domku a část lesa v Malešíně
Technický zásah:
vyteklý olej u ACHP
úklid ropné skvrny v ul. U Špýcharu
odstranění stromu z komunikace Domamyšl, Kozmice
čerpání vody ze zatopeného sklepa (Fau)
pátrání po ztracené osobě (Nové Dvory)
Technická pomoc:
kropení komunikací při jarním úklidu na Slunečním
vrchu, ul. Mládeže, Za Školkou, Bezručova, L. Zatěrandy,
Kloužovic, Velmovic
čištění kanalizace ve Velmovicích (Kuchař)
mytí bazénu a kašny na předměstí
dovoz vody (Vacek), na fotbalové hřiště 2x
úklid po přívalovém dešti v Nuzbelích 3x
monitoring potoka v Radostovicích
čištění kanalizace na fotbalovém hřišti
pomoc při lokální povodni v Nuzbelích a Lažanech
mytí komunikace Černovická, K Oboře, Na Škrobárně,
Nádražní
pomoc při tlakové zkoušce na ropovodu u Dobronic

Občasník Chýnovska
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Požár v Malešíně

Požár v Radostovicích
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SPOLEČESKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MATRIKY:
Životní jubilea
Koncem letošního roku oslavili
svá životní jubilea tito naši
občané:
70 let
Jiří Pospíchal, Chýnov
Václav Rothbauer, Chýnov
Václav Tureček, Chýnov
Eva Veřtátová, Chýnov
Pavel Mareš, Chýnov
Jiřina Krátká, Dobronice
Helena Rothbauerová, Chýnov
75 let
Marie Tomášková, Chýnov
Jiřina Jirků, Záhostice
Růžena Kolářová, Chýnov
80 let
Václav Čurda, Chýnov
Marie Tročilová, Dobronice

Tradiční „Vítáníčko“
se opět vydařilo a fotograﬁe naznačuje, že panovala srdečná
atmosféra, klid a pohoda. Na prvním obrázku je maminka Lucie
Kostrounová a syn Josef spolu s matrikářkou Dagmar Mládkovou
a starostou města Pavlem Eybertem. Na druhém obrázku pak
manželé Jitka a Petr Svobodovi s dcerou Barborou.

85 let
Jarmila Sládková, Chýnov
Vlasta Šebánková, Chýnov
90 let
Emilie Šmejkalová, Chýnov
Marie Komárková, Chýnov
91 let
Marie Veselá, Chýnov
Bořena Fauová, Chýnov
92 let
Vlasta Stisková, Dobronice
Jiřina Gebrová, Chýnov
93 let
Antonie Drdová, Chýnov

Sňatky
Všechny uvedené jubilanty
Hana Dvořáková, Chýnov
navštívily členky SPOZ
Radomil Průša, Zlaté Hory
s blahopřáním a drobným dárkem.

Narozené děti:
Břenda Vojtěch, Chýnov
Krátoška Josef, Záhostice
Oudys Jáchym, Chýnov

Žaneta Fabiánová, Záhostice Úmrtí:
Josef Krátoška, Záhostice
Marie Makovcová (1924), Dobronice
Vladimír Smutný (1925), DS
Lucie Jordáková, Nová Ves Jarmila Preiszlerová (1925), DS
Jiří Trost, Počátky
Libuše Zvárová (1927), DS
Miluška Háziová (1933), DS
Monika Krausová, Radenín Františka Hliňáková (1934), DS
David Novotný, Křivošín
Miroslav Vondruška (1937), Chýnov

Občasník Chýnovska
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Dlouho očekávané Setkání seniorů starších 70 let se uskutečnilo v polovině října v kulturním domě.
Sešlo se celkem 94 spoluobčanů a mezi pozvanými hosty byl starosta města Pavel Eybert, člen rady
Miroslav Mládek, zástupce G Centra Tábor paní Renata Kainráthová, zástupci Policie ČR Ladislav
Vach a Miroslav Doubek.

Krátký přehled volební účasti v Chýnově
Při ohlédnutí za krajskými volbami uvedu účast občanů. V Chýnově jsou tři volební okrsky, jeden v centrální části města
– sídlo v městské knihovně, druhý v lokalitě Bowlingu a třetí pro obce Kloužovice, Dobronice a Velmovice.
okrsek 1
počet zapsaných voličů:
počet vydaných obálek:
počet platných hlasů:

okrsek 2

946
397
382

656
282
271

okrsek 3

278
125
122

Volební účast v Chýnově byla 42,77 %.
Prvním voličem na okrsku jedna byl tradičně starosta města Pavel Eybert a nejmladším pak Ondřej Fučík, kterému bylo
v den voleb právě 18 let.
Poděkování panu Jiřímu Tychtlovi
Domnívám se, že nejsem sama, která si v každém čísle občasníku se zájmem pročítá články pana Jiřího Tychtla.
Velkou část z popisovaných příběhů jsem slýchávala už jako dítě od svého otce či prarodičů, ale vždy si je
prostřednictvím autora ráda připomenu. Jako „rodilá podmosťačka“ mám velkou výhodu, že z vyprávění
znám mnohé z jednajících postav i místa, kde se publikované události odehrávaly. Velice si proto cením
aktivity pana Tychtla, že nejen pamětníkům, ale i mladé chýnovské generaci předkládá dobové zápisky, které
k historii našeho města neodmyslitelně patří. Těším se na další, často až dobrodružné, vyprávění a panu
Tychtlovi přeji nejen literární úspěchy, ale i pevné zdraví a kronikářskou paměť do dalších let.
Helena Málková

Občasník Chýnovska

-8-

číslo 95 / prosinec 2012

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY A INFOCENTRA
15. 10. 2012 proběhla vernisáž výstavy ke 140. výročí
narození Frant. Bílka. Přednášku o životě a díle tohoto
nejznámějšího chýnovského rodáka uskutečnil PhDr.
Jiří Prášek. Kromě výstavy v knihovně bylo možné
navštívit a vyslechnout odborný výklad u výstavy
prací Mistra Bílka ve sboru Církve československé
husitské, kterou zájemcůn nabídl pan farář Oldřich
Horek.
K tomuto výročí byl také Českou poštou vydán
Pamětní list, který je za 30,- Kč možno zakoupit
v Městské knihovně v Chýnově.

Vystoupení dětí na vernisáži výstavy chýnovské malířky Evy Wernerové Malkovské. Na vernisáži se tradičně
sešla větší skupina lidí, zájemců o obrazy a přátel. Návštěvníci si nenechali ujít následný koncert v kostele Nejsvětější Trojice. Muzikanti z Prahy – přátelé malířky zahráli „Irské balady“.

Výstava betlémů 2012
Městská knihovna Chýnov zve na vernisáž dne 7. 12. 2012 v 17:00 hodin.

Betlémy z Písecka uvede PhDr. Jiří Prášek s přednáškou o vánočních zvycích.

Výstava potrvá až do konce roku. Nabídneme k prodeji nový druh vánočních koulí, tentokrát
v barvě skořicové. Zakoupit si můžete jako vždy i jiné druhy vánočního zboží.

Všem čtenářům Občasníku Chýnovska přejeme hezké prožití Vánoc
a šťastný, spokojený nový rok 2013.
Pracovnice Mtské knihovny Chýnov
Občasník Chýnovska
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Partnerský koncert v rakouském
Mardetschlagu
10. listopadu 2012 se konal
partnerský koncert v rakouském
Mardetschlagu.
Jedná se o další pokračování
Mezinárodního koncertu „Z jižních
Čech a Moravy“, který pořádáme
vždy začátkem září v Chýnově.
Koncert je podpořen z Evropské
unie z fondu Malých projektů Společně dosáhneme více.
V Rakousku vystoupily kapely
z Rakouska Mitschi Band a IĹ
Musikanten a z Čech MUZIKANTI
z JIŽNÍCH ČECH a Gloria. Všechny kapely měly u publika úspěch. Celý koncert natáčela TV Šlágr. Potěšil
nás zájem ze strany města Chýnova a přítomnost pana místostarosty Jana Pistulky. Věřím, že se nám postupně
podaří navázat širší spolupráci nejen v zahraničí.
Dále bych vás rád pozval na 4. Moravský ples v Chýnově, kde vystoupí tradičně dechová hudba Gloria
a společně s ní MUZIKANTI z JIŽNÍCH ČECH. Ples bude 15. března 2013 v KD Chýnov od 20 hodin.
Předprodej vstupenek na tel. 777 322 955.
Za pořadatele těchto kulturních akcí
Brass Kvartett o. s. Radek Hruška

Kouzelný zvonek

Kouzelný zvoneček
brzy nám zacinká,
rozsvítí stromeček,
zbývá jen chvilinka.

Zdena Stejskalová

Zazvonil zvoneček
vánoční písničku,
každý se podívá,
copak je v balíčku.

A tak nám zvoneček
odhalil tajemství,
všichni se vrátili
ve mžiku do dětství.

Šťastné a úsporné...
Patříme mezi 45 obcí a měst, kterým společnost E.ON věnovala
LED světelné řetězy a hvězdy na vánoční stromy.
Tyto obce a města díky tomuto daru ušetří každý rok celkem
více než 60 MWh elektrické energie, což představuje 70 tun
oxidu uhličitého.

en
ické
lektr
e
h
W
Úspora 60 M

ergie

Uše
třen
o

www.eon.cz
www.energieplus.cz

70 t
u

n oxidu uhličitého

Ohlédnutí za krajskými volbami.

Chtěli bychom poděkovat všem občanům Chýnovska, kteří se zúčastnili letošních voleb do krajského zastupitelstva a
dali svůj hlas sociální demokracii. Právě díky vám dosáhla ČSSD úspěchu a není tajemstvím, že zvítězila i ve volebním
obvodu našeho města.
Miroslav Peroutka, předseda MO ČSSD Chýnov

Občasník Chýnovska
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Z HISTORIE: Řemesla a živnostníci v Chýnově po roce 1945
Tento článek začnu tím, jak byl Chýnov
soběstačný jak po stránce zajištění potravin,
tak po stránce řemesel. Dříve, po válce,
byl skoro v každém domě řemeslník a nebo
se tam prodávaly potraviny. Dříve se ani
nemuselo sednout na vlak a jeti za potřebným
nákupem anebo za řemeslnou dovedností do
Tábora. Tenkrát v Táboře nebyl ani jediný
obchodní dům. Až po dlouhém čase se otevřel
„obchoďáček“ Vltava na náměstí Františka
Křižíka. Vrátíme se ale do Chýnova. Když
občan něco potřeboval,
vyhledal
řemeslníka
doma a nemusel se
trmácet
do
Tábora.
Začneme tím základním,
a to je oblečení. Když si
občan chtěl koupit buď
konfekci, anebo jenom
látku na obleky, zašel
k paní Odvárkové na
Podmost. Tam dostal
vše
potřebné.
Další
obchod byl tam, co je
dnes lékárna. Prodával
tam pan Chejlava. Tento
obchod byl již moderně
zařízen a splňoval tak
všechny
požadavky
zákazníka. No, a když si
občan koupil látku na oblek, tak se rozhodoval,
ke kterému krejčímu si tento oblek dá ušít.
Nejbližší krejčí byl pan Roubík, který bydlel,
co jsou dnes Vietnamci. Další byl pan Průša.
Ten bydlel, co dnes žije Jirka Šalátů. Další
krejčí byl pan Jakšič, jinak kostelník. Potom
tady ještě byl pan Poduška, který šil jen
takové speciální věci. Například maminka
mně rozpárala dva zelené vojenské kabáty
po Němcích. Donesla to k panu Poduškovi,
aby mně ušil pumpky. To jsou kalhoty, které
měly pod kolenem přezku. Pan Poduška mně
vzal míru a ušil takový pumpky, že jsem se
v nich mohl i oženit. A to bylo až za dvacet
let. Ty kalhoty byly velké jak na délku, tak
na šířku. Dokonce když jsem nastupoval do
učení, jel jsem v těchto pumpkách.
Po válce, když ještě platil přídělový systém
na lístky, tak na zboží na sebe platil nákup
na poukaz. Ať se jednalo o oblečení nebo
boty, dokonce i prádlo bylo na poukaz. Jak
popisuji, nebylo to lehké se po válce obléct.
A tak to měly i nelehké ženy a dívky žijící

Občasník Chýnovska

v Chýnově. Již tenkrát panoval určitý řád
módy. A každá žena se chtěla líbit svému
okolí. Takže jí nezbývalo nic jiného než
navštívit módní krejčovství pana Šedivého,
který bydlel u Veselých na náměstí. Nejhorší
ale bylo, že nových látek moc nebylo, tak se
muselo přešívat ze starého. Zásadní změnu a
konjunkturu přineslo období plesů a tanečních
zábav. To každá dívka i žena chtěla něco
nového na sebe. A tančilo se v kulturním domě,
v Kořence při slavnostech, na Močítkách po
divadelním představení.
Jak
je
vidno,
v Chýnově v této době
bylo dosti příležitostí
k tanci a zábavě. Abych
nezapomněl na dámské
šití, byla ještě v Chýnově
paní Prokopová, která
bydlela tam, co je
dneska Olda Roubků.
K této krejčové chodili
většinou mladí, protože
ona již znala, co je
zajímá, a krásně ušila.
Ať do bálu, tak na
svatbu nebo na neděli
na procházku. Zkrátka
ušila vše podle přání
zákazníka. Na předměstí byl krejčí pan
Makovec, ten šil pro předměstí a Záhostice.
Bydlel v domku, co žil pan Pták Jan, závodník
na motocyklu.
Od oblečení není daleko k botám. A tak se
zmíním o místních ševcích. Jako hlavní byla
„ševcárna“ v krámku na náměstí u ﬁrmy Baťa.
Tam si mohl, kdo měl poukaz, koupit boty,
ale zároveň za krámkem se boty opravovaly.
Zde vládl pan Sváček, potom tam ševcoval
pan Treﬁl a ještě Josef Šalát z Mašovic.
Vedoucím v krámku byl pan Brabec. Dalším
ševcem byl pan Trpák. Ten ševcoval tam, co
bydleli Koubíkovi. Tam, když jsem přišel, to
vonělo různými lepidly a rád jsem se díval
na pana Trpáka, jak měl mezi rty dřevěné
ﬂoky, které zarážel do kůže. Ještě se zmíním
o třetím ševci a to byl pan Šíma. Bydlel tam,
co žije Olda Roubků. Ten dlouho řemeslo
neprovozoval, neboť šel do zaměstnání do
Plyšanu.
Jiří Tychtl
Na obrázku je erb cechu tkalců z lavice v
chýnovském kostele s letopočtem 1771
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STŘÍPKY Z VÁNOC U BÍLKŮ
Umělcova dcera Berta Mildová – Bílková ochraňovala
po celý svůj život památku a odkaz svého otce Františka
Bílka. Napsala mnoho článků, kterými zpřístupňovala
široké veřejnosti jeho dílo, seznamovala s jeho životními
postoji a s vděčností vzpomínala, jaký byl život jejich
rodiny.
Její články jsou prodchnuty láskou nejen ke svému
otci a rodině, ale, smíme říci, láskou všelidskou, láskou,
kterou proniká zodpovědnost vůči bratřím a sestrám
bližním. Život Berty Mildové se ubíral ve slovech i činech
stopami svého otce. Žila tím, co poznávala od nejútlejšího
dětství mezi svými…
Umělcův duchovní přítel – československý kněz
Bohuslav Lohniský o něm napsal: „Proto, že ve svém
životě hledal jen Boží vůli a také ji nalézal, bude mnoho
lidí na něho s úctou vždycky vzpomínat. Zanechal za
sebou zářivé stopy člověka – umělce, který nás naučil
věřit, že mnohé pro nás znamenají první domovy, místa,
kde jsme se narodili a naučili poznávat svět.
Máme před sebou Vánoce, ten šťastný čas, v němž
se člověku otevírá cesta spásy… Vzpomínky na Vánoce
u Bílků, které nám zanechala umělcova dcera Berta,
nejsou jen zlomkem příběhů jedné rodiny, je to zároveň
příběh těch, kteří nalezli lásku a naplnili jí své životy.
Zaposlouchejme se.
Nejdříve přicházíme na pokraj chýnovského předměstí
při táborské ulici, kde rolnické ovzduší kolářské rodiny
Jana Bílka, oživené šesti dětmi, bylo teplým, laskavým
domovem, ač zde nebyl žádný blahobyt. Vždyť i
obyčejný rohlík byl pochoutkou a jídalo se zde ze
společné mísy. Přesto všechno „ještě nosívala babička
pod zástěrou na mejto stařenkám, co vyšetřila“. Tehdy
po setmění troubíval ještě ponocný a za úsvitu se
chodilo s lucernami na roráty. Chystání vánočních dárků
spočívalo každoročně v novém oblékání panenky
a v novém „olíčení“ houpacího koně, „aby v záři
světel vánočního stromku působily novou radost“.
Pozdější etapu, kdy mladý umělec přesídlil do
Prahy, kdy u vánočního stromku zněl zdvojený
hlas modliteb, který byl pak doprovázen dětskými
hlásky, prožívala rodina svátky v lékařském
prostředí Bílkova tchána MUDr. Nečase. „První
říkanky a písničky směly být přednášeny za vysokým
doktorským jeho křeslem, jestliže jsme nenašli dost
odvahy předstoupit před něho.“ Pod stromečkem
našly děti drobnou plastiku od tatínka, maminka
podle jeho vzorů malovala perníčky k zavěšování

nebo společně vytvářeli k této příležitosti perníkovou
chaloupku s medovými srdéčky kolem střechy. Dědeček
lékař býval někdy i během svátků odvolán ku pomoci a
jednou, což zůstalo v paměti dítěte, přišel na Štědrý večer
Alois Jirásek, když kůstka vánočního kapra mu uvízla
v hrdle.
V novém vlastním domově, kam se rodina přestěhovala
v roce 1912, tak jako pokaždé „tatínek střežil pochopení
adventní touhy i přípravy, čistotu našeho očekávání.
Všechny ostatní úkoly na přípravě našeho svátečního
dění měla ovšem maminka. Čistota příbytku, závěsy
z jedlové chvoje, světla u podobizen zesnulých předků.“
Perníčky s vonným kořením se v rodině pekly již
počátkem prosince, malovány špejlemi namáčenými
v polevách různých barev. Byla to práce hlavně maminky
Bílkové – k tomu sladké pečivo a vánočky, ryby… Tatínek
Bílek stavíval prostý betlém – model jesliček z pálené
hlíny. V posledních létech svého života vykreslil jiné
pojetí betléma – chaloupka chléva otevřená a v ní jesle,
na nichž na slámě stojí kalich s hostií a září nápis „Sláva
na výsostech Bohu – na zemi pokoj lidem dobré vůle“.
K této krásné službě v rodině dcera Berta připojuje: „Jak
jsme byli bohatí možností teplého domova o Vánocích!“.
„Když nás po létech život odvolal z domova, vracívali
jsme se aspoň v duchu k drahým hlavám rodičů,
osamělých a věrně na nás vzpomínajících. – Až konečně
poslední dvoje tatínkovy Vánoce jsme prožili opět
v Chýnově, kde nás hostila teplá, útulná jeho chaloupka
jako záštita před prvními hrůzami okupace.“
Mnohé již přešlo od dob, kam nás vracejí tyto
vzpomínky, jen vánoční dny, stejně jako tehdy, chtějí
přinést teplo do našich domovů, lásku, která je nadějí.
ze vzpomínek Berty Mildové – Bílkové
sepsal Oldřich Horek, farář CČSH

Náboženská obec Církve československé husitské v Chýnově pořádá
v chýnovském sboru Tvrz víry (Vančurova 516)

komponované odpolední programy s písněmi, meditacemi a modlitbami
ADVENT S FRANTIŠKEM BÍLKEM
vždy v úterý od 15. 30 hodin

4. prosince 2012: Literární tvorba Františka Bílka a jeho obrazový doprovod knih různých autorů
11. prosince 2012: Bílkův Otče náš! Ukázky z textu a jeho výkladu
18. prosince 2012: F. Bílek: Moje radost nad Otokarem Březinou;
Jak mi dřeva povídala - Bílkovy texty v souvislostech

Občasník Chýnovska
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Z KATOLICKÉ FARNOSTI:
V sobotu 10. listopadu se konala každoroční oslava
svátku sv. Martina. Na začátku se děti dozvěděly
o dobrém skutku svatého Martina - rozdělil se
s chudákem o plášť. Pak děti hledaly „poklad“ (košík
s bonbóny), o který se měly rozdělit. Průvodem
s lampiony šli děti s rodiči přes náměstí ke škole. Přijel
kůň s vozem, na kterém se děti mohly svézt.
Roráty
Tradiční adventní rorátní bohoslužby při svíčkách
budou letos pouze dvakrát, ve čtvrtek 13. a 20. prosince
v 6:30. Po nich jste zváni na faru na snídani.
Vánoční dílna
bude v sobotu 22. prosince na faře v Chýnově
od 9:00 hod.
Společně budeme tvořit:
vánoční přání, ozdoby z vosku, papíru a slámy,
obrázky na sklo, svíčky ze včelího vosku
vstupné 20,- Kč

Srdečně vás zveme na beneﬁční
ADVENTNÍ KONCERT
v chýnovském kostele
v sobotu 15. prosince v 16:00
Vystoupí pěvecký komorní sbor
DOMINO z Tábora.

Vánoční bohoslužby v katolickém kostele
pondělí 24. prosince - 22:00 slavná „půlnoční“ mše
(zpívá chrámový sbor)
úterý 25. a středa 26. prosince - 8:30 mše
Jesličky v kostele budou přístupné 25. a 26. prosince
od 14:00 do 16:00 hodin.
pondělí 31. prosince - 15:00 mše na závěr občanského
roku s malým občerstvením před kostelem

Výtěžek koncertu bude použit na opravu fary.

Tříkrálová sbírka
Katolická farnost se opět zapojí do této celostátní
sbírky, kterou organizuje Charita. Větší část výtěžku
z peněz, které se vyberou v Chýnově a okolních obcích,
putuje na Adopci na dálku dvou dětí z Haiti. Začátkem
ledna možná potkáte „tři krále a královny“ i vy.
Oprava fary
V posledních týdnech je vidět, že chýnovská fara
dostává nový kabát z jedné strany - z průčelí. Nejprve
jsme nechali vyměnit okna, aby se pak nebourala do
opravené fasády. Dále byla otlučena nevyhovující
omítka, opravena a napenetrována. Poměrně složitá
byla obnova proﬁlů kolem oken a dveří a nárožní bosáže
- štukatéři měli dost práce. Barevnost je zvolena stejná
jako na kostele. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří
na tuto opravu přispěli - městu Chýnov, návštěvníkům
několika beneﬁčních koncertů v průběhu letošního
roku a také farníkům.
Finanční zdroje opravy fasády fary:
z 270 000,- Kč, které oprava stála, je
40 000,- peníze farnosti ze sbírek a koncertů.
120 000,- příspěvek města Chýnov
110 000,- si musí farnost půjčit.
Mgr. Václav Mikula

Občasník Chýnovska

Církev Bratrská a Římskokatolická farnost Chýnov
zvou na
ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM
od 14:00 program pro děti v kostele
od 14:30 bude v parku před kostelem živý betlém se
zvířátky, budeme zpívat koledy, zdobit stromeček a
k dispozici bude horký čaj.
Do zdobení stromečku u dětského hřiště se může zapojit
každý - kdo by chtěl, může přinést svoji ozdobu a dát na
společný stromek.
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Rádi bychom také vytvořili vlastní chýnovský betlém,
začali bychom s ﬁgurami ze slámy. Kdo by se chtěl
zapojit (např. vyrobit vlastní ﬁgurku), ať se domluví
s Jitkou Svobodovou, tel: 737 920 733.
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PÁTÉ SETKÁNÍ S ARMÁDOU V CHÝNOVĚ
Dovolte mi malé ohlédnutí a zhodnocení této akce, tentokrát z pohledu pořadatele.
Letošní setkání se konalo oproti předchozím ročníkům v pozdějším termínu. Byla to nutnost, jež
vyplynula z pozdější sklizně kukuřice na pozemku v místě konání. Vcelku nám přálo počasí – to je vždy
důležitým faktorem z hlediska návštěvnosti. Počet diváků odhaduji na 2000. O návštěvníky bylo dobře
postaráno, zajištěno měli parkování i občerstvení ve stáncích. Celá akce by se rozhodně nemohla uskutečnit
bez velké podpory pana starosty, Mgr. Pavla Eyberta. Jako obvykle veliký kus práce při přípravě odvedli
pracovníci Chýnovské majetkové, včetně výborného
guláše uvařeného pro vojáky a účinkující.
Na druhou stranu program nepřinesl nic nového, pouze
hasiči jej tentokrát pojali odlišně, což diváky jistě
zaujalo. Hlavní ukázka provedená armádou byla stejná
jako v loňském roce – sice po odborné stránce perfektně
zvládnutá, ale podle ohlasů diváků moc nezaujala.
Navíc kolidovala s akrobacií proudového letounu L-39,
který do ní doslova vletěl. Nebylo v našich silách tyto
body programu od sebe oddělit a právem jsme za to
kritizováni. Diváci museli rozdělit svou pozornost a sami
si vybrat, na co se chtějí dívat. Vojáci však zaslouží
naše velké poděkování jak za provedenou ukázku, tak
za statickou výstavu výzbroje a techniky.
Program vygradoval až zásluhou jízd tanku T-72, který
měl společně s obrněnou historickou technikou největší
úspěch. Tank a ukázku L-39 nám zajistil soukromý vlastník na vlastní náklady. Jenom samotný letoun bychom
si nemohli nikdy dovolit.
Velkým zklamáním pro mne byl přístup některých
účastníků z řad historických vozidel, kteří nebyli ochotni
ani schopni vyjet na propagační jízdu do okolí, jak bylo
vždy zvykem. Dalším negativním jevem byl problém s
diváky, kdy především děti vnikly na plochu pro ukázky
a pořadatelé z řad hasičů je nedokázali zvládnout.
Narušil se tak sled programu, nemluvě o tom, že dětem
hrozilo nebezpečí od techniky, která najížděla do ukázek,
případně mohly děti nalézt i selhané náboje. Apeluji tedy
na rodiče, kteří byli přítomni – za dítě jsou zodpovědni
oni, nelze nechat děti bez dozoru a je bezpodmínečně
nutné uposlechnout pokynů pořadatelů.
Celkově se však tento ročník z mého pohledu
vydařil a diváci odcházeli spokojení. Jako pořadatel jsem toto setkání absolvoval naposledy a přeji svému
nástupci, aby se poučil z chyb, které se staly, a případná další Setkání s armádou v Chýnově pokračovala
ještě na lepší úrovni i v příštích letech.
za Svaz důstojníků a praporčíků AČR Mjr. Miroslav Peroutka v. v.
Hokejbalové turnaje žáků
Ve dnech 23. 6. 2012 a 20. 10. 2012 se uskutečnily další dva
hokejbalové turnaje na hokejbalovém stadionu v Táboře,
které pro žáky ZŠ Chýnov pořádal Motosport Chýnov. Na
obou turnajích se sešlo vždy 20 hráčů, kteří se rozdělili na
3 týmy. Každé mužstvo se skládalo z jednoho dospělého a
pěti až šesti dětí. Hrálo se systémem každý s každým na 3x7
minut.
Jarní turnaj nabídl o poznání zajímavější podívanou.
Všechny zápasy byly poměrně vyrovnané. V rozhodujícím
zápase nakonec urval vítězství na svou stranu tým Martina
Strnada (ve složení: Strnad M., Kořenský, Zadražil A.,
Vondruška, Bouchal, Roll, Ondřej a Strnad J., viz foto), když v rozhodujícím zápase porazili tým Vaška Němečka těsně
2:1. Druhý podzimní turnaj se uskutečnil tentokrát až v říjnu. Počasí ale naštěstí přálo. Zápasy měly vždy jasného favorita
a celkovým vítězem se nakonec stal tým Evžena Zadražila (ve složení: Zadražil E., Havlík, Šimák D., Šimák M., Roll,
Kořínek a Zadražil F.) poté, co po celý turnaj předváděl stabilní výkony a vyhrál oba zápasy.
Doufám, že na dalším turnaji, který se uskuteční koncem školního roku, se sejde co nejvíc lidí!
Filip Zadražil, 8.B

Občasník Chýnovska

-14-

číslo 95 / prosinec 2012

ZE SPORTU: KUŽELKY
Kuželkářská sezona 2012/2013 je rozehrána soutěžemi družstev.
Ve 2KLŽ se našim ženám daří více na domácí kuželně v Táboře, než na soupeřových. V
současné době jsou v horní polovině tabulky. Muži Sokola Chýnov „A“ v KP II rovněž střídají
vítězství s porážkami. V OP má Sokol Chýnov „B“ na kontě zatím pouhé 2 body. Na soupisku
byl dopsán Luděk Král.
Veselejší situace je mezi naší mládeží. V PMN si vede velmi dobře nováček této soutěže,
náš Jan Novák. Ve dvou odehraných turnajích obsadil 6. a poté dokonce 3. místo v kategorii mladších žáků. Michaela
Dvořáková přešla v letošním ročníku z kategorie mladších žákyň do kategorie starších. Tam vybojovala 3. a 2. místo.
Výborných výkonů našich mladých hráček Dvořákové a Ondřejové využívá i další družstvo našeho okresu, KK
Lokomotiva Tábor v 1. kuželkářské lize dorostu, kde naše mladé hráčky hostují. Na hostování do SK Žižkov Praha
odešla po rozehrání soutěže Blanka Mašková.
Naši muži Jiří Dvořák a Pavel Petrů hostují v zahraničních klubech. Jiří Dvořák v Německu v družstvu ASV
Neumarkt. Pavel Petrů v Rakousku za družstvo KSC Schneegattern.
Kuželna Sokola Chýnov oslaví koncem letošního roku 40. výročí otevření. V bohaté historii dokázali naši
hráči získat mnoho skvělých úspěchů. Věříme, že v této tradici budeme pokračovat i nadále.
Ve dnech 28. a 29. prosince uspořádá oddíl kuželek Vánoční turnaj dvojic na 100 HS. Na tento turnaj zveme srdečně
všechny zájemce.
Oddíl kuželek přeje všem svým příznivcům a čtenářům občasníku krásné prožití vánočních svátků hodně zdraví,
štěstí, pohody a vše dobré v roce 2013.
Blanka Roubková
TJ Sokol Chýnov vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ TURNAJ DVOJIC

TERMÍN 28.12. – 29.12. 2012
od 9.00 – 21.00 hod
DISCIPLÍNA 2x100 HS
HRACÍ ČASY jsou rozplánovány po 45 min.
Ředitel turnaje: Oldřich Roubek ml.
Organizační pracovnice turnaje:
Alena Kovandová, tel. 605971076
(na toto číslo volejte pro zapsání hracího času)
Startovné: 120,- / dvojice
Každý startuje na vlastní nebezpečí.

CYKLOKLUB CHÝNOV
Špatné podzimní počasí ukončilo pro letošní rok společné cyklovyjíždky s dětmi. Budeme v nich rádi
pokračovat, až to počasí dovolí, na jaře. V zimní sezoně jsme přesunuli náš program do tělocvičny
základní školy, budeme se scházet ve čtvrtek od 16:30 do 18:00. Rádi bychom s dětmi hráli míčové hry,
zopakovali si základní pravidla chování na silnici a spoustu dalšího. Abychom to mohli uskutečnit,
potřebujeme vaši pomoc, zvláště rodičů - děti totiž nemohou zůstat v tělocvičně bez dozoru. Pokud
by nám někdo byl ochoten pomoci, hlaste se, prosím, u paní Strakaté. Další informace a také spoustu
fotograﬁí z činnosti našeho klubu najdete na
www.cykloklubchynov.deg.cz.
Pro naše společné cesty jsme nechali vyrobit dresy, které si ti, kdo je měli
objednané, také již vyzvedli. Budeme pro další zájemce vyrábět další, a
to nejen dresy, ale také další cyklooblečení a zimní doplňky. Zájemci se
mohou obrátit na pana Bartáčka, na e-mail dzisky@seznam.cz.
Chtěli bychom na tomto místě také poděkovat sponzorům, zejména
ﬁrmě KYMA reality, díky které se nám podařilo v září uskutečnit 0.
ročník závodu na horských kolech.
Na závěr bychom vám všem chtěli popřát krásné a klidné Vánoce a
hodně úspěchů, osobních i sportovních, do roku 2013.
předseda Cykloklubu Chýnov Jaroslav Bartáček

Občasník Chýnovska
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ZE SPORTU: FOTBAL

Hodnocení podzimní části sezony A týmu mužů FC Chýnov
Přípravu na sezonu jsme začali 16. 7. 2012. Do přípravy se zapojilo 14 hráčů. Stávající mužstvo doplnili hráči Jiří Šmídmajer
ze Soběslavi, Jan Pešek ze Želče a Aleš Erwert z Roudné. V posledním týdnu přípravy se zapojili také Jan Doubrava a Josef Spurný
z Táborska. V průběhu přípravy se bohužel dlouhodobě zranil Václav Hruška a do mistrovské části soutěže zasáhl pouze na pár
minut.

Výsledky podzimních zápasů:
Chýnov – Čimelice

0:1

Ševětín – Chýnov

1:1

Chýnov – Dříteň

5:2

Bernartice – Chýnov

1:0

Chýnov – Protivín

3:1

Hradiště – Chýnov

5:2

Chýnov – Želeč

0:0

Planá n. Luž. – Chýnov

4:0

Chýnov – Katovice

1:1

Sokol SÚ – Chýnov

2:0

Milevsko B – Chýnov

2:1

Chýnov – Týn nad Vlt.

0:0

Olešník – Chýnov
1:1
V celkovém součtu jsme tedy po podzimní části obsadili
nelichotivé 13. místo se ziskem 11 bodů a skóre 14:21. Nejlepším
podzimním střelcem se stal s pěti brankami Jiří Šmídmajer. Za
ním skončili Jan Doubrava se čtyřmi zásahy, Jan Pešek se dvěma
a po jednom gólu dali Karel Zadražil, Aleš Erwert a Pavel Břenda.
Mezi nejvytíženější hráče patřili Pavel Hlinka, Karel Chotovinský
a Jiří Šmídmajer, kteří odehráli celou porci 1170 minut.
Po celkem obstojném úvodu sezony, kdy jsme po
pěti kolech získali sedm bodů, přišel zlom v utkání v Hradišti,
respektive ve druhém poločase. Ten první jsme vyhráli a měli
hru pod kontrolou. Ve druhém ovšem přišel obrat, který se podle
našeho názoru podepsal na zbytku sezóny. Po hrubých osobních
chybách jsme inkasovali laciné branky a naprosto zbytečně
utkání ztratili. To se projevilo i v utkání se Želčí, kterou jsme
nebyli schopní přehrát, a to i vinou neproměněného pokutového
kopu. Pak následovalo utkání v Plané, kde jsme podali naprosto
katastrofální výkon, korunovaný nejen vysokou porážkou, ale i
zbytečnou a nezodpovědnou červenou kartou v podání Honzy
Doubravy. V následujícím utkání se silnými Katovicemí jsme sice
dokázali doma bodovat, ale herní pohoda z počátku sezony se
vytratila.
Následovala další dvě zbytečně prohraná utkání se
Sokolem Sezimovo Ústí a Milevskem B. V obou jsme mohli
bodovat, ale stejně jako ve zbylých utkáních nás zradila koncovka
a zbytečné, většinou hloupé osobní chyby, po kterých jsme
inkasovali laciné branky. Na hřištích soupeřů se nám obecně
nedařilo. O tom svědčí fakt, že jsme venku dokázali ze sedmi
zápasů získat pouze dva body.
Celkově tedy hodnocení podzimní části sezóny není
a ani nemůže být pozitivní. Mužstvo má rozhodně na víc. Na
některých hráčích i mužstvu jako celku je znát, že se poslední
tři sezony nedaří a pohybují se pouze v sestupových vodách.
Hráči si nevěří a bojí se o výsledek, což se samozřejmě negativně
projevuje na hře. Dalším z faktorů dosavadních výsledků je nízká
tréninková účast. Od té se odvíjí problém v neproměňování ani
těch nejvyloženějších brankových příležitostí a v neposlední
řadě pak již zmiňované zbytečné chyby jednotlivců, po kterých
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inkasujeme laciné branky a které nás stojí body.
Doufám, že v zimní pauze si hráči situaci uvědomí a budeme
schopní dostatečně trénovat a kvalitně se připravit na jarní část
sezony, která bude náročná. Stejně doufám, že bude úspěšnější než ta
podzimní. A tím poděkujeme fanouškům, výboru a všem sponzorům
chýnovského fotbalu za podporu.
Za realizační tým: Roman Kačur - trenér a Miroslav Doucha vedoucí mužstva
FC Chýnov – starší žáci
Hodnotit podzim 2012 je velice těžké. V sezoně jsme
získali jen 2 body za jednu výhru na penalty. V tomto půlroce jsme
se potýkali s mnohými zraněními a neúčastí na trénincích z důvodu
jiných kroužků. Trénovat jsme začali druhý týden v srpnu. Na prvním
tréninku bylo 8 hráčů. Po letních prázdninách byla účast lepší, když
jsme se scházeli cca ve 14 lidech.
Zápasovou sezonu jsme začali turnajem v Chýnově, kde
jsme přivítali obhájce z minulého ročníku Bechyni, Sokol Sezimovo
Ústí a Větrovy. V prvním kole nás Větrovy porazily 0:4 a zápas o 3.
místo jsme prohráli o jeden gól se Sokolem Sezimovo Ústí. Mistrovské
zápasy jsme začali utkáním v Lomnici nad Lužnicí, kde jsme dostali
4 góly. Tento zápas napověděl, že příprava u některých hráčů nebyla
tak důkladná, jak by měla být. Utkání s Meteorem jsme doma prohráli
1:2. Bohužel i tento zápas byl pro nás smolný, když jsme přes veliké
šance nedali branku. V dalších utkáních jsme hráli s obrovskými
herními výkyvy. Některé zápasy jsme zvládli dobře, až na to, že nás
trápí koncovka. Když už jsme si mysleli, že by naše hra mohla být lepší,
vždy přišel zápas, který tuto domněnku vyvrátil. Potřebovali bychom
získat pomocnou ruku při trénincích. Co však můžu hodnotit na
výbornou je spolupráce s rodiči, kteří sami nabízejí pomoc. Rád bych
touto cestou poděkoval všem, kteří se podílejí na přípravě a chodu
družstva. Jejich pomoc je nedocenitelná.
Jakub Pachta, trenér

žáci

Hodnocení podzimní sezony ml. žáků
starší přípravka
Pokud mám zhodnotit podzimní část sezony ml. žáků,
musím ji hodnotit ze dvou pohledů. Z prvního pohledu, který se
týká výsledků a umístění v tabulce, jsem nespokojen. Z pohledu
druhého, kde mě zajímala předvedená hra, jsem spokojen na 60-70%.
Do sezony jsme vlétli bez jediného přípravného utkání, kluci byli po
dovolených atd. To, co následovalo, se dalo čekat. První tři zápasy nás
soupeři jasně rozdrtili. Po těchto zápasech nám byl dobrou přípravou
turnaj hraný v rámci Táborských slavností, kde jsme dokázali sehrát
vyrovnané zápasy se všemi soupeři, kromě výběru Rakouska. Kluci
poznali, že se soupeřem se nechá hrát, a na výsledcích to bylo poznat.
Další dvě utkání v soutěži jsme zvítězili. Zbylá tři utkání jsme sice
prohráli, ale byli jsme více než vyrovnaným soupeřem. I zde bych
chtěl poděkovat všem rodičům za jejich obětavou pomoc při naší
činnosti.
Kádr mužstva:
r. 2000: Zadražil Adam, Hladík Jan, Hladík Ondřej, Janů Patrik,
Zemanová Bára
mladší přípravka
r. 2001: Stoklasa Aleš, Stoklasa Josef, Roll Vladimír, Kaňka Lukáš,
Vacek Jan, Čonková Sandra, Lhoták Filip, Fišer Vojtěch + hráči
vybral náš gólman. Totéž pokračovalo i v utkání se Soběslaví
přípravky, Štrouf Michal, Černý Jakub
„A“. Další zápas se Soběslaví „B“ již byl z naší strany podstatně
realizační tým: shodný se st. přípravkou
lepší a i když jsme prohráli, trenéři soupeře nám potvrdili, že
Hodnocení podzimní sezony st. přípravky FC Chýnov
vyhrát jsme měli my. V prudkém dešti a teplotě kolem 0°C nás
Podzimní vystoupení st. přípravky se mi hodnotí těžce. zradila koncovka. Poslední 2 zápasy s Dražicemi a Veselím byly
Úvodem musím poznamenat, že letošní sezonu se potýkáme téměř jako přes kopírák. I když se soupeřem dokážeme držet
s nedostatkem hráčů. Ročníky 2002/03 prostě nejsou. V kádru je krok v poli, naše koncovka je žalostná a naopak inkasujeme
pouze 5 hráčů z těchto ročníků, což nestačí ani na základní sestavu. z rychlých protiútoků. Přesto je vidět zlepšení, v porovnání
Tu doplňujeme hráči ml. přípravky, ročník 2004. Začátek sezony s loňskou sezonou, jak výsledkové, tak herní. Přes zimu musíme
nám přesto vyšel a první 4 zápasy jsme vyhráli. Další 2 zápasy pracovat na herních dovednostech, pohyblivosti, obratnosti
s Táborskem jsme prohráli celkem jednoznačně. Zde se projevila a na běžeckých schopnostech. K tomu budeme využívat halu
naše menší zkušenost, odhalily se nedostatky a velmi slabé chvíle si v Ratibořských Horách, hřiště s umělým povrchem u bazénu a
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hřiště č. 2 a jeho okolí. Závěrem tohoto hodnocení chci poděkovat všem rodičům (babičkám a dědečkům), kteří nás podporují, vozí
děti na utkání, fandí a různě pracují pro tým. Podrobnější hodnocení můžete nalézt na internetových stránkách FC Chýnov.
V sezoně nastoupili:
r. 2002: Michal Štrouf „C“, Sandra Čonková, Adam Fišer
r. 2003: Černý Jakub, Hes Tomáš
r. 2004: Kovanda Josef (brankář), Kolací Ondřej, Rydzoň Vojtěch, Mls Daniel, Doubek Libor
realizační tým: Sedlatý Karel (trenér), Štrouf Libor (vedoucí), Sedlatý Martin (asistent trenéra)
trenér Sedlatý Karel
Výbor FC Chýnov
Vážení sportovní přátelé, vzhledem k tomu, že narozdíl od zpráv do předchozích vydání občasníků, bylo rozhodnuto, že si své zprávy
podá každý trenér nebo vedoucí za své konkrétní mužstvo, dovolte mi sdělit vám něco z činnosti výboru FC. Výbor fotbalového oddílu
FC Chýnov byl nově zvolen na valné hromadě v únoru 2012 a stál před ním úkol, který nestál doposud před žádným výborem. Byla
to úplná rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště včetně jeho okolí a částečná rekonstrukce odlehčovacího hřiště. Když k tomuto
velmi náročnému úkolu ještě přidáme zajištění náhradního hřiště pro jarní část sezony a, vzhledem k výsledkům, zajištění záchrany
„A“ mužstva v krajské 1.A třídě, myslím si, že toho bylo dost. To, že se vše podařilo nakonec dovést do zdárného konce, svědčí o dobré
volbě a dobré práci celého nového výboru.
Proto bych chtěl poděkovat členům výboru a všem ostatním funkcionářům jednotlivých mužstev za jejich vykonanou práci. Dále bych
chtěl poděkovat všem ﬁrmám, které se podílely na veškerých pracích, které souvisely s rekonstrukcí a úpravami hřišť. Dík patří také
zastupitelstvu města Chýnov a sponzorům za jejich ﬁnanční příspěvky, bez kterých se činnost oddílu neobejde. V neposlední řadě také
našim fanouškům děkujeme za stále přetrvávající přízeň.
Závěrem mi dovolte, vzhledem k tomu, že toto číslo občasníku vyjde v prosinci, popřát vám všem klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a hezkých sportovních zážitků v téměř novém areálu fotbalového oddílu FC Chýnov v roce 2013.
za fotbalový oddíl FC Chýnov Václav Zadražil - místopředseda

MOTORSPORT CHÝNOV
Máme za sebou sezónu 2012, která nám přinesla plno týmových úspěchů. V Mezinárodním Mistrovství ČR
v motokrosu juniorů je to místo Vicemistra ČR Lukase Prammera ve třídě 85 ccm, Rene Hofer skončil celkově třetí v
MMČR Junior ve třídě 65ccm, kde však neměl konkurenci. K lepšímu umístění mu bohužel chyběly dva závody, které
mu kolidovaly se závody ME.
V jihočeském Krajském přeboru se na medailových pozicích umístili Lucie Pospíchalová ve třídě 65ccm, Otto
Horák ve třídě 85ccm a Jan Chromý ve třídě Veterán.
Dále se Motosport Chýnov stal výsledkově nejúspěšnějším týmem v jezdecky nejnavštěvovanějším českém
motokrosovém seriálu Amater cup. Tým získal dvě zlaté medaile (Otto Horák
ve třídě 85ccm a Jan Chromý ve třídě Veterán nad 50 let) a dvě stříbrné medaile
(Jiří Hrobský ve třídě Veterán nad 40 let a Jaroslav Krejčí ve třídě ČZ). Náš
tým také pořádal v sobotu 24. listopadu vyhlášení tohoto seriálu v sále KD
Chýnov.
Naši jezdci se též v uplynulé sezoně účastnili seniorského MMČR
v motokrosu, MMČR v motoskijöringu a MMČR v sidecarcrossu. V těchto
seriálech sice nebyli naši týmoví reprezentanti medailově úspěšní, ale nedá se
holt vyhrávat na všech frontách.
V sobotu 29. září se jel v Chýnově jubilejní XXX. ročník Strmého vrchu
a vyrovnal se tak pořadatelský rekord legendárního Strmého vrchu v pražském
Břevnově. Sešla se téměř stovka jezdců z celé České republiky a podívat se
přišlo více jak 2500 diváků. Nejvíce jezdců startovalo ve třídě „motokros+enduro“,
dále závodníci bojovali v kategoriích Trial, děti do 15. let a v rámci jubilea také
ve třídě ČZ. V kategorii Motokros+Enduro zvítězil Roman Körber z pořádajícího
Motosportu Chýnov. Kategorii Trial vyhrál velký favorit, sedmnáctiletý Marek
Wünsch z Trialu Psáry. Hned od prvního pokusu vedl v kategorii ČZ Evžen
Zadražil z Motosportu Chýnov, který tuto třídu nakonec jasně vyhrál, na druhém
místě se umístil Jiří Jirků ze stejného týmu. V dětské kategorii si první místo
vybojoval Stanislav Plešinger z Nedvězího.
Na startu se v Chýnově představily také významné osobnosti českého
motorismu, jako například František Hrobský, který tentokrát získal v hlavní
kategorii motokros+enduro až šesté místo, jeden pokus až na vrchol zvládl také Ervín Krajčovič a nejstarším účastníkem
závodu byl Karel Vejr z Doudleb nad Orlicí, který od pořadatelů dostal ke kulatým sedmdesátinám obrovský dort.
Dále budeme začátkem ledna pořádat úvodní závod šestidílného seriálu MMČR v motoskijöringu 2013. Místo a
datum závodu budou ještě upřesněny na webových stránkách www.motosportchynov.cz .
Jménem Motosportu Chýnov bych chtěla poděkovat všem sponzorům, ale především pak městu Chýnov za
podporu během celé sezony 2012 a také za vydání kalendáře na rok 2013 k příležitosti XXX. ročníku závodů do Strmého
vrchu v Chýnově, který je v prodeji v Infocentru na Městském úřadě v Chýnově. Na závěr přeji za celý Motosport Chýnov
všem občanům veselé Vánoce, krásné svátky a vše nejlepší v příštím roce!
Iveta Sládková
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Znáte dobře své tělo? Pozor, zdání někdy klame!
Většina lidí hodnotí své tělo především podle vzhledu.
Jakmile se na sebe podíváme do zrcadla, ihned
konstatujeme, že jsme tlustí, že nám tady a támhle vylézá
špek a že nemáme žádné svaly. Muže považujeme většinou
za hubené. Vždyť „jen“ mají to pivní bříško. Přitom realita
může být překvapující!
Nehodnoťte vaše tělo jen podle vzhledu a celkové
váhy. Mnohem důležitější je mít pod kontrolou své
množství tuků, svalů, vody a reálné obvody různých částí
těla. Např. 10 kilo svalů a 10 kilo tuků váží stejně, ale ze
zdravotního a estetického hlediska představuje obrovský rozdíl. Pozor, i zdánlivě hubený člověk může mít vyšší
procento tuků a více útrobního tuku, než je vidět!
Pokud byste si mohli vybrat, na jakém místě těla ten špíček mít (samozřejmě nejlépe vůbec nemít),
určitě byste měli dát přednost většímu pozadí a
objemnějším nohám než právě velkému břichu!
Viscerální (útrobní) tuk, který obaluje vnitřní
orgány v břiše, je nejvíce nebezpečný! Pokud je ho
v břiše příliš, zcela „nahrává“ všem civilizačním
nemocem. Velké množství útrobního tuku
znamená např. zvýšenou možnost vzniku rakoviny,
riziko kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky,
riziko metabolického syndromu, u žen problém
s otěhotněním či menstruací. Abychom předcházeli
ukládání tohoto tuku, je třeba se co nejvíce
vyvarovat stresu a nepravidelné nevyvážené stravě
s velkými mezerami mezi jídly. Dále je důležité
posilovat hlavně hluboké svalstvo středu těla. Jinak
řečeno: „Sklapovačkami“ tento tuk neodstraníte. Je
třeba vyhledávat spíše balanční cviky ve statických
polohách. Proto je v dnešní době tak populární např.
powerjóga, pilates nebo různé balanční podložky a
míče.
Méně rizikové je mít nějaký ten malý
„povrchový“ špíček ve formě podkožního tuku než
velké břicho, které již ani nedokážete zatáhnout
(více jak o polovinu). Právě výsledek takového
malého pokusu by vás měl varovat a motivovat ke
změně!
Pokud chcete mít své tuky opravdu pod
kontrolou a zjistit, jak na tom opravdu jste, nechte si
provést komplexní diagnostiku např. na kvalitním
japonském analyzátoru s lékařským certiﬁkátem
Tanita BC 418 MA. Pomocí takovéto diagnostiky
budete přesně vědět množství vašeho útrobního
a podkožního tuku, množství svalů, výši vašeho
bazálního metabolismu a vaši celkovou kondici.
Možná zjistíte, že např. na pravé noze máte o 300
g více svalů (či tuků) než na levé a tuto disproporci
můžete následně cíleně odstraňovat.
Ing. Zuzana Prášková
tel.: 723 014 646 zuzka@poc�vehubnu�.cz
tel.: 723 014 646
zuzka@poctivehubnuti.cz
www.poc�vehubnu�.cz
www.PoctiveHubnuti.cz www.AerobicZuzka.cz
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Přehled kulturních akcí Chýnov 2013
Leden
1.1. Ohňostroj
19. 1. Myslivecký ples
26. 1. Ples KPŠ Chýnov
Únor
16. 2. Hasičský ples















Březen
15. 3. IV. Moravský večer
INZERCE:

Informace
MěÚ Chýnov:

*Moudré stavební spoření s prémií 2000,- Kč

(pro všechny i na více smluv,
ZDARMA na 200tis. Kč cíl. částky)
*ZDARMA stavební spoření pro děti do 10-ti let
s plyšáčkem MOPY
*ZDARMA pro osoby nad 55 let
*Zajímavé zhodnocení v dluhopisech,
r. 2012 + 8,24% p.a.
(alternativa termínovaných vkladů,
smlouva ZDARMA)
ANDREA RÝCOVÁ VYSOCKÁ, tel: 606 289 341

Upozorňujeme občany Chýnova
a místních částí,
kteří ještě neuhradili poplatek
za psa, komunální odpad a vodu,
aby tak neprodleně učinili.
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